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(Be)stemming van de democratie, levensvragen en
Jeugdbiebchallenge

Leer schaken!
Je laat je toch niet meer

Werkstuk of spreekbeurt
maken?

Blijf jezelf ontwikkelen,
juist nu!

verslaan zeker!

Maar waarover? Geen nood.

Benieuwd naar jouw

Leer alle do's en don'ts bij het

Onderwerpen genoeg te

mogelijkheden?

online schaken.

vinden bij de

Bekijk het aanbod van

Jeugdbibliotheek.

Brabant leert, Good Habitz en
Soofos.

lees meer >

lees meer >
lees meer >

Online-informatie over het Donorregister
Het is belangrijk dat u uw keuze invult. Wilt u hier meer over weten?
Wilt u hulp bij het registreren?
Via de Bibliotheek helpen we u verder. Speciaal voor 60-plussers.
woensdag 24 februari | 10.30 tot 12.00 uur | aanmelden |
online
donderdag 25 februari | 19.00 tot 20.30 uur | aanmelden |
online

lees meer >

Heb je een levensvraag? Stel hem aan Marianne Merkx
De hele maand februari 2021 staat in het teken van de Maand van
de Spiritualiteit.
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving, vooral in
deze onzekere tijd. Men is op zoek naar balans in zowel geestelijk als
lichamelijk welzijn.
Kan je hier wel wat hulp bij gebruiken?
Op dinsdagmiddag 9 en 23 februari heb je via de Bibliotheek de
mogelijkheid om je levensvragen voor te leggen aan geestelijk
verzorger Marianne Merkx. Speciaal voor de Maand van de
Spiritualiteit geeft zij boekentips voor als je zit met een bepaalde
levensvraag.
Wil je meer over Spiritualiteit lezen? Bezoek onze

inspiratiepagina.

lees meer >

(Be)stemming van de democratie
Sla je wel eens een krant dicht met een moedeloos gevoel of klik je
Facebook weg met de gedachte dat er iets niet goed gaat met de
democratie?
Tijdens deze online KennisMakerslezing legt drs. Roos Biesheuvel uit
hoe de manier waarop wij het stemmen hebben vormgegeven invloed
kan hebben op onze democratie.
Kennismakers: woensdag 3 maart | 19.30 uur - 21.00 uur|
online | gratis | aanmelden.

lees meer >

Reserveren van tijdschriften
Leners die regelmatig tijdschriften reserveren hebben het al wel
gemerkt. Het was tot op heden niet mogelijk om de tijdschriften van
2021 te reserveren. We gaan over naar een andere manier van het
verwerken van de tijdschriften in ons uitleensysteem.
Ze staan nu met een andere titelnaam in de catalogus, als voorbeeld:
Ouders van nu.
Voorheen was de titel: Ouders van nu. Jrg. 2020 [Tijdschrift].
Nu is de titel: Ouders van nu… [Losse nummers 2021]
Verder werkt het reserveren hetzelfde.

lees meer >

Ken je de Boekenservice al?
Er wordt dankbaar gebruikt gemaakt van de Boekenservice. Daar zijn
wij blij mee en ook met de positieve reacties die wij hierop krijgen.
Voor wie deze service nog niet kent: Via onze website reserveer je
boeken óf bestel je een verrassingstas. Zo kan iedereen, klein en
groot blijven lezen.
Je ontvangt een bericht zodra de boeken voor je klaar staan.
Reserveringen kunnen alleen afgehaald worden tijdens de daarvoor
bestemde tijdvakken. (Ook in de week van 13 t/m 21 februari).
Heb je tijdens de Voorleesdagen een prentenboekentas geleend met
daarin de kleurplaat van Coco, vergeet dan niet deze in te sturen. Het
kan nog tot 9 februari.
Succes met kleuren.

lees meer >

Eerste Biebpanelavond was een succes
Woensdagavond 27 januari vond de eerste Biebpanelavond online
plaats. We hebben mensen die op verschillende manieren bij de
Bibliotheek betrokken zijn gevraagd om feedback te geven op thema’s
waar we mee bezig zijn. Het thema van de eerste bijeenkomst was
“de Bibliotheek in coronatijd”.
Er hing een positieve en enthousiaste sfeer. Er kwamen veel
interessante ideeën langs, zoals het structureel organiseren van
(online) activiteiten voor kinderen en het creëren van wekelijkse
online content voor volwassenen, met bijvoorbeeld boekentips of
persoonlijke verhalen.
We gaan als Bibliotheek aan de slag om te kijken wat we kunnen doen
met deze ideeën. Na de coronacrisis hopen we op verschillende
manieren een breder publiek te kunnen vragen naar hun mening en
ideeën.
Mocht je nu al een mooi idee hebben, laat het dan weten door te
mailen naar

Roos Biesheuvel.

Jeugdbiebchallenge
Voorjaarsvakantie, geen carnaval, weinig vriendjes zien, tsja wat moet
je dan? Zit je je te vervelen?
Nou, doe dan maar eens mee met een Jeugdbiebchallenge, elke
doordeweekse dag een andere challenge.
Je mag de foto van jouw challenge insturen en wie weet zie je hem
dan terug in de fotogalerij van Jeugdbieb. Of heb je meer zin in taart?
Dat snappen wij ook! Doe dan je best op de
Veel succes

lees meer >
.

gefeliciTaart quiz!

